
Sonna Roséns stol ”Solfjädern” från 1948 
var vid sidan om Bruno Mathssons av en 
de få svenska möbler som i sin samtid upp-
skattades utomlands. Stolen fick i början av 
1950-talet motta den prestigefulla Good 
Design utmärkelsen av Museum of Modern 
Art i New York. Stolen ritades ursprungligen 
till sjukstugan i Vimmerby och med tanke för 
äldre. 
Sonna Roséns idé var att rita en stol som 
var ”hyfsat bekväm, chosefri och inte för 
tillkrånglad i konstruktionen.” Namnet 
solfjädern känns givet, pinnarna i ryggstödet 
är fästa i ett lägre stöd mellan bakbenen, och 
de svarvade pinnarna får tillsammans formen 
av en lätt utslagen solfjäder. Detta är dock 
inte bara ett visuellt uttryck utan ger också fri-
het att passa in sitsen där sittvinkeln blir som 
bäst oberoende av ryggstödets konstruktion.

Sonna Rosén (f. 1920) är utbildad vid Konst-
fack och var verksam inredningsarkitekt och 
hon arbetade även med textil formgivning 
bl.a. för Strömma.

Solfjädern tillverkades först i en mindre mö-
belfabrik i Fjugesta men fick sitt stora genom-
brott när Sonna Rosén skrev kontrakt med 
Nässjö Stolfabrik, där stolen sedan tillverkas 
fram på 1990-talet, så länge företaget var i 
drift. Idag produceras den av Gemla i Diö. 
Det utställda exemplaret är hämtat ur läns-
museets samlingar och klädseln är troligen 
original.

Månadens möbel
augusti 2010

Månadens möbel är en miniutställning som 
visas under 2010 på Jönköpings läns museum.
Utställningen är producerad av och visas 
i samarbete med Svensk Form Småland. 
Varje månad presenteras en möbel, rykande 
aktuella nyheter varvas med klassiker ur den 
småländska möbelskatten.

Urval sommaren 2010

maj Stolen ”Lilla h” 1992, Åke Axelsson, 
Carlséns Stolfabrik AB/Galleri Sto-
len, Skirö.

juni Stolen ”Sixten”, 2007, formgiven av  
 Hanna Brogård. Wigells Malmbäck.
juli Stolen ”Desirée”, 1954, formgiven  
 av Yngve Ekström. Swedese.
augusti Stolen Solfjädern, 1948, formgiven  
 av Sonna Rosén. Nässjö Stolfabrik.
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